
3231 م.ك. مج1

علم الهيئة والفلكالموضوع3231 م.ك. مج1مخطوط رقم

الرسالة الفلكية الكبرىالعنوان

هرمسالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

 عدد األوراق4 ـ 11نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3231 م.ك. مج2

علم الهيئة والفلكالموضوع3231 م.ك. مج2مخطوط رقم

االحراقالعنوان

جابر بن حيان الطوسي ـ 200 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

15 ـ 19عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

كراسة في الكيمياء القديمة.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3231 م.ك. مج3

عقائدالموضوع3231 م.ك. مج3مخطوط رقم

رسالة في بيان تفريق االديانالعنوان

ريسمرسالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

20 ـ 28عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3231 م.ك. مج4

سحرالموضوع3231 م.ك. مج4مخطوط رقم

رسالة السرالعنوان

غير معروفالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

29 ـ 36عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3181_3235/3231/3231 4جم .ك.م.htm [22/03/2011 08:42:52 ص]



3231 م.ك. مج5

كيمياءالموضوع3231 م.ك. مج5مخطوط رقم

المكتسب في زراعة الذهبالعنوان

السيماوي ; ابوالقاسم محمد بن احمد العراقي ـ بعد 500 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

محمد بن محمد بن احمد الخيري االنصاريإسم الناسخ

37 ـ 109عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 497 // ذيل بروكلمان : 1 / 909المراجع
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3231 م.ك. مج6

كيمياءالموضوع3231 م.ك. مج6مخطوط رقم

رسالة سالديس الملكالعنوان

ارميوس الحكيمالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

137 ـ 143عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3231 م.ك. مج7

شعر + كيمياءالموضوع3231 م.ك. مج7مخطوط رقم

انتخاب قالئد النحور في صدر ديوان الشذورالعنوان

غير معروفالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

157 ـ 169عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 496 // ذيل بروكلمان : 1 / 908المراجع
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3231 م.ك. مج8

كيمياءالموضوع3231 م.ك. مج8مخطوط رقم

رسالة بيون البرهمنيالعنوان

بيون البرهمنيالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

170 ـ 178عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3231 م.ك. مج9

سحرالموضوع3231 م.ك. مج9مخطوط رقم

حقائق االستشهادالعنوان

المؤلف
الطغرائي ; مؤيد الديـن ابواسماعيل الحسن ( الحسين ) بن علي بن محمد االصفهاني ـ 

515 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

احمد بن عليإسم الناسخ

169 ـ 204عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 248المراجع
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